
    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
Contract onbepaalde duur 30u 

 
Deze functie is vacant binnen ZuidAs.  
ZuidAs is een afdeling binnen Koca en begeleidt (jong-)volwassenen met een persoonsvolgend budget 
of binnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp. ZuidAs is een klein, gezellig team dat zowel cliënten 
begeleidt in één van de woonhuizen, bij hen thuis als in het dagcentrum. 
 
 
Je functie 

Als mobiele en ambulante begeleider sta je in voor de vraaggerichte begeleiding van deze (jong-
)volwassenen. In je handelen vertrek je steeds vanuit de kernopdracht en kernvisie van KOCA vzw. Je 
werkt individueel aan de psycho-sociale ondersteuning van de jongeren en/of administratieve 
ondersteuning. 

 Je werkt mee aan de best mogelijke begeleiding voor deze jongeren en streeft met hen naar 
maximale zelfstandigheid en zelfontplooing. 

 Je werkt in en vanuit het groepswoonhuis in Antwerpen  
 Je doet huisbezoeken in én rond de stad 
 Je hebt kennis en interesse voor ambulante en mobiele zorgvormen.  
 Je bent vlot in overleg, gericht op netwerkvorming en overleg met andere disciplines. 
 Je bent flexibel beschikbaar.  
 Je doet aan zelfzorg. Je geeft aan waar je noden liggen en waar je ondersteuning wil zodat je 

zelf kan werken aan je professionele groei. 
 

Je profiel 

 Je behaalde een diploma in maatschappelijk werk, orthopedagogie of aanverwant en/of je hebt 
relevante ervaring. 

 Je hebt een goede kennis van autismespectrumstoornissen of je bent bereid je hierin te 
verdiepen 

 

KOCA is een dynamische organisatie 
die zorg en onderwijs biedt aan 

kinderen, jongeren en volwassenen 
met een specifieke kwetsbaarheid 

(doven en slechthorenden, 
autismespectrumstoornissen, 

spraaktaalontwikkelingsstoornissen, 
leer- en gedragsmoeilijkheden). 

Mobiel en ambulante 
begeleider (M/V/X) 

VACATURE 



    

 Je hebt een hart voor jonge mensen met een hulpvraag en hun omgeving 
 Je bent sensitief, empathisch en kan goed luisteren. 
 Je kan vraag-, kracht- en handelingsgericht werken. 
 Je werkt collegiaal samen 
 Je kan goed feedback geven, maar ook feedback ontvangen en er mee aan de slag gaan. 
 Je kan kritisch kijken naar je eigen functioneren. 

 

 

Je werkomgeving 

Je komt terecht in een creatief en dynamisch team binnen het grotere geheel van KOCA vzw. Je 
tewerkstellingsplaats is in de Volhardingsstraat  te Antwerpen 

 

Ons aanbod 

 De kans om te werken in een organisatie met een breed maatschappelijk engagement. 
 Contract onbepaalde duur 30u/week 
 Mogelijkheid tot bijscholing en vorming 
 Een competitief loon volgens het geldende barema PC 319.01  

Interesse? 

Mail je motivatiebrief uiterlijk 6 februari naar Eva De Wolf,  coördinator ZuidAs, via talent@koca.be.  

Selectieprocedure? 

Een eerste selectie gebeurt op basis van je motivatiebrief. 

Meer info? 

Voor bijkomende inlichtingen over de functie-inhoud contacteer je Eva De wolf op 0491 27 30 60 of 
eva.dewolf@koca.be  

Wij moedigen iedereen aan om te solliciteren. Kwaliteiten en competenties zijn belangrijker dan 
afkomst, leeftijd, geslacht of (arbeids)handicap. 

 

 
 
   
 


